
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 19 DE SETEMBRO DE 2013 

 

Nº 19/2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, António Manuel da Graça Peres Correia e  Nei de Morais Teixeira. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves e Maria José Fernandes Lacerda, 

Vereadores.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 5 de setembro a 18 de setembro/2013 – Saldo do dia 18 de setembro – 

Um milhão, quatrocentos e trinta um mil, oitocentos e sessenta oito euros e noventa e quatro 

cêntimos.  

 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA  

533 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da “A 

Acústica Médica “, com sede em Oeiras, Paço de Arcos, a requererem autorização para 

ocupação da via pública para a realização do rastreio auditivo em Galafura e Guiães, no dia 20 

de setembro/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do art.º 8 da Tabela de Taxas e Licenças (outras 

ocupações da via pública – por m2 ou fração …. 3,00 €). Como a unidade móvel mede 15 m2, 

têm a pagar 45,00 €.  

Quanto à autorização para a localidade de Guiães, deverão solicitar à Câmara Municipal de 

Vila Real”.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, mediante o pagamento das taxas devidas.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA  

534 - Foi presente um requerimento da “A Acústica Médica “, com sede em Oeiras, Paço de 

Arcos, a requererem autorização para ocupação da via pública para a realização do rastreio 

auditivo em Peso da Régua, no dia 2 de /2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do art.º 8 da Tabela de Taxas e Licenças (outras 

ocupações da via pública – por m2 ou fração …3,00 €).  

A unidade móvel de rastreio mede 15 m2, sendo taxa a pagar de 45,00 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

DO LUGAR DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

535 - Pela DAF foi presente uma informação sobre a extinção de nove lugares n.ºs 

11,12,17,20,21,99,102,106 do direito de ocupação do lugar do terrado na feira semanal. 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à extinção do lugar mencionado na 

proposta, mantendo-se as dívidas existentes até á data desta deliberação.  

Mais deliberou mandar proceder á abertura do respetivo concurso para preenchimento do lugar 

agora extinto, bem como outros existentes.  

 

MUSEU DO DOURO 

536 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento do 

Museu do Douro, a solicitar licença para uma série de encontros e concertos com animação 

musical a decorrer nos dias 20 e 21 de setembro/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  



 

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este pedido ser remetido à Reunião de Câmara, 

para ratificação do meu despacho, propondo que seja o mesmo isentado de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

FESTA DA SOPA DE VINDIMA  

CAIS DA RÉGUA  

537 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Associação Amigos Abeira Douro, a requerer autorização para a realização do evento “ Festa 

da Sopa da Vindima “ no dia 15 de setembro/2013, com a participação de grupos de música 

popular, entre as 11 h e as 23 h.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec.Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do nº 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

 

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este pedido ser remetido à Reunião de Câmara 

para ratificação do meu despacho, propondo que seja o mesmo isentado de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando as respetivas taxas.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

CASA DO POVO DE GODIM, PESO DA RÉGUA  

E COVELINHAS 

CANDIDATURA AO PROGRAMA CLDS +  

538 – Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente uma proposta para atribuição de 

subsídio à Casa do Povo de Godim, Peso da Régua e Covelinhas, no âmbito da candidatura ao 

Programa CLDS+.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, atribuindo um subsídio 

de 5.000,00 € à Casa do Povo de Godim, Peso da Régua e Covelinhas. Todas as deliberações 

foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


